
   

 
Zápis – Komunitní projednávání v obci Věžnice  

 

Fórum obce Věžnice 

Místo konání – Věžnice 45, Pohostinství 

Datum: 23. 10. 2019 od 18:00 hod 

Dle prezenční listiny se kulatého stolu účastnilo 22 osob. 

__________________________________________________________________________ 

 

Program: 

• Zahájení 

• Vyhodnocení Veřejného fóra 2018 

• Seznámení s metodou práce 

• Práce ve skupinách  

• Výběr priorit 

• Vyhodnocení 

• Závěr 

 

Na úvod starosta obce p. Drahoš přivítal přítomné a vyhodnotil vypořádání výstupů 

Veřejného fóra z roku 2018. Následně facilitátorka akce Marta Vencovská seznámila 

přítomné s vybranými tematickými oblastmi a metodou práce.  

Práce probíhala ve 4 skupinách metodou brainstormingu a problémy či potřeby byly 

vybranými zapisovateli zapsány na flipchartové papíry.  

 

Problémy byly řešeny v rámci oblastí: 

1. Rodina a společnost (kvalita života v obci - rodiny, senioři, spolková činnost) 

2. Vzdělání, hospodářství, cestovní ruch a veřejná správa 

3. Obnova a rozvoj obce (technická infrastruktura, doprava a majetek obce) 

4. Životní prostředí, krajina a zemědělství 

 

Všichni účastníci měli možnost doplňovat svoje náměty postupně ve všech 

oblastech. Následně proběhl výběr největších problémů u jednotlivých oblastí.  

Vybraných 16 problémů bylo přeneseno na hlasovací panel. Dalším krokem byl výběr 

priorit, kdy účastníci obdrželi čtyři prioritní body, které umístil k vybraným problémům. 

Na závěr proběhlo shrnutí aktivity a vyhodnocení.  

Ukončení jednání v 19:30 hod. 

 

Příloha č. 1 – vyhodnocení  

 

Zapsala: Marta Vencovská 

 

 

 



   

 

Příloha č. 1  
 

Veřejné fórum obce Věžnice - 23. 10. 2019 

Problém / příležitost 
Počet 
bodů 

Pořadí 

Vysázení a úklid po těžbě obecních lesů 4 10. – 12. 

Vysázení alejí – listnaté + ovocné stromy 7 5. 

Vysetí květné louky – luční kvítí (na návsi) 5 9. 

Přidání kontejnerů na tříděný odpad + samostatný kontejner 
na kartony od mléka, kulturní umístění, častější odvozy 

3 13. – 15. 

Kuchyňka pro sál 10 2. 

Cyklostezka (Přibyslav – Polná, přes Věžnice) 13 1. 

Lavičky k elektrárnám 4 10. – 12. 

Úprava sjezdu u Kunců pro sáňkování a lyžování pro děti 8 3. – 4. 

Zpomalovací semafor + kamera 6 6. – 8. 

Častější kontroly zřizovatele svých příspěvkových organizací 6 6. – 8. 

Obnova info. tabule – horní ves + osvícení 1 16. – 17. 

Venkovní učebna pro školy 3 13. – 15. 

Veřejné dílničky pro občany i děti 4 10. – 12. 

Zachování zavedených akcí (slavnosti, pouť) 3 13. – 15. 

Umístění více laviček po vsi 8 3. – 4. 

Více kulturních akcí - divadlo, plesy,…. (využití sálu + hřišť) 1 16. – 17. 

Rodinné zájezdy – hrady, zámky 6 6. – 8. 

Motivovat občany k účasti na kulturních akcích 6 6. – 8. 

 
 
 
 

 


